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הקדמה1.
.לפי תנאים והגבלות האקטואלים ) בהמשך תנאים והגבלות( כולל את התנאים הקשורים לשימוש בשירות באתר האינטרנט ,על ידי המשתמש
.לשימוש האתר צריך מידע טכני ,את מה שתנאים והגבלות לא כולל ,נמצאים תקשורות באתר האינטרנט
.עם השימוש באתר המשתמש שם לב ומקבל את הכל ,מה שכתוב בתנאים והגבלות האקטואלים

הספק 2.
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מספר מס23431478-2-13 :
שם הבנק לניהול החשבון :ראיפייסן בנק
מספר החשבון12010367-0145271400100009 :
 IBAN EURO: HU15-12010367-0145271400300003מספר חשבון של
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מספר טלפון36309162021+ :

פעילות על האתר 3.
.הספק מתעסקת בפעילות מסחירת באתר

תנאי שימוש 4.
אחראיות 4.1.
בזמן השימוש האתר על ידי המשתמשים הספק זכאי ,אבל לא חייב לבדוק )לדוגמה :הודעות( ובתכנים שמתפרסמים הוא זכאי ,אבל לא חייב לחפש סימנים שרומז לפעילות
.שבלתי חוקי ,ולא לוקח אחראיות על זה
זכויות יוצרים 4.2.
.כל האתר )טקסטים ,תמונות ,אלמנטים גרפיים( מוגן בזכויות יוצרים ,וכך עסור מועתק ,לשינוי או להפיץ

רכישה דרך האתר 5.
תהליך הרכישה 5.1.
.האתר נותן אישור לסקירת מוצר ורכישת און-ליין ,לכל המשתמשים
.נותן למשתמש לגלוש בעזרת התפריט
.הפרטים נמצאים מסווגים
" בקטגורית "הנחות וחבילות" נמצאים כל הפרטים ,שלרכישה בחנות .בכל פריט נמצא תאריך התחלת וסוף הנחה ,או רק תאריך התחלה וסימן של "עד סוף מלאי
בקטגורית "הנחות וחבילות" מוצאים את הפרטים ,על מה שהחנות נותנת נפח הנחה .בקטגורית "חדשות" נמצאים פרטים שחדשים באספקה של האתר .ב"מבצע השבוע"
.נמצא מידע על מבצעים של היום או של השבוע .נותן למשתמש לקבל מידע על כל הפרטים בעזרת התפריט
.בלחיצת לשם של הקטגוריה נמצאת רשימה על פרטים שנמצאים בתוכה
.בלחיצה לשם הפריט מוצאים את דף המוצר מהרשימה של המוצרים ,וכאן נותן להתמצא על מוצר שרצוי ועל התכונות ,מחירים
.נותן לשים בסל את המוצר הרצוי בעזרה של לחיצת הכפתור של הסל .על יד הכפתור נותן להתאים את המספר מוצר הרצוי
נותן למשתמש לבדוק את תוכן הסל בתפריט של הסל .כאן אפשר לשנות את הכמות הפריט או גם אפשר לבטל על הפריט .בשימוש בכפתור "סל ריק" נותן גם פינוי מוחלט.
ושם יש אפשרות לתת את קוד הקופון או קוד פרומו ,במה שאפשר לאכוף ברכישות מעל סכום מסוים .התנאים שקשורים לקבלת הקופונים מציגים מתכת לבוקס של "הנחות
".השבוע" .המשתמש יכול להמשיך את הרכישה בעזרה של לחיצת הכפתור "להזמין
בצעד השני יש לנו אפשרות להכנס ,להרשמה ,או לרכישה בלי הרשמה .בזמן של הרשמה או רכישה בלי הרשמה ,המשתמש צריך לתת את הפרטים האלה :דואר אלקטרוני,
שם ,מספר טלפון ,נתונים דרושים לחיוב ,והאם הכתובת למשלוח שונה .להרשמה צריך לתת גם סיסמא ,חוץ מהנתונים הרגילים .בזמן ההרשמה ניתן גם להירשם לעלון ,במה
שההסכמה של המשתמש חיוני .בזמן הזנת הנתונים המשתמש מסכים עם כל ההוראות שכתובות בתנאים והגבלות ובניהול הנתונים .על הרישום המוצלח המשתמש יכול
.להתמצא באמצעות דואר אלקטרוני או דרך האתר .על ביטול ההרשמה ,ניתן למשתמש לבקש מהספק ,דך אי-מייל ,אבל במצב כזה חייב שוב להירשם לרכישה חדשה
ממקרה של סיסמא שנשכחה ניתן לבקש סיסמא חדשה לכתובת דואר אלקטרוני הרשום .במקרה של המשתמש כבר התרשמה קודם ,אז ניתן לממשיך את תהליך הרכישה עם
.הכתובת אי-מייל והסיסמא
:לנתונים נוספים בנושא ניהול מידע )להלן מידע וניהול נתונים( ניתן להגיע דרך הקישור הבא
www.doodoo.hu
בצעד הבא המשתמש צריך לבחור את שיטת התשלום והמשלוח .המחיר ששילום על פי השווי של המוצר נתון הפורינט ,רלוונטי ריבית בנק מחושב על ידי המערכת ,רכישת
מטבאות אזוריים .בעזרת דף סיכום המתמש יכול לבדוק את כל הנתונים שהוזנו בעבר ,ואת המוצרים והכמות שלהם ,שרוצה להזמין .במקרה של שגיאות הזנת נתונים נותן
.לתקן את הנתונים בעזרת הסמל העיפרון
במקרה של מצאת את כל דבר בסדר ,נותן לסכם את ההזמנה ,עם לחיצת הכפתור "שלח הזמנה" .על זה תקבל הודעה דרך אי-מייל והאתר .אם ,לאחר ההקלטה של הסדר
).כלומר :בדואר אלקטרוני האישור( מזהה נתונים שגויים ,המשתמש חייב לציין לספק מיד ,או בתוך  24שעות
בלי מטרת רכישה ,נותן למשתמש להכנס דרך החלון "כניסת לקוחות" או "כניסה" .אחרי הכניסה מופיע צעד של שינוי נתונים ,איפה שנותן לשנות את הנתונין שנתנו בזמן של
.ההרשמה ,וגם יש אפשרות לעקוב אחר הזמנה  ,ומצב של ההזמנה שנשלח
מכרז ,אישור 5.2.

הספק מודיע את המשתמש על האישור בתוך  48שעות .האם המשתמש לא מכבל את האישור בתוך  48שעות ,אז המשתמש פטור בכפוף לחוזה ,ולא חייב לרכוש את
.המוצרים שהזמין
הדואר אלקטרוני האישור מכיל מידע שנמסר במהלך הרכישה ,הזמנת מידע ,מוצרהורה)ים( שם ,את המחיר ,שיטות תשלוםומשלוח המועדף ,מספר ההזמנה ,ובנוסף את
.ההערות של המשתמש
סיכום של חוזה 5.3.
לסיכום של החוזה יש אפשרות רק בשפה הונגרית .הסידור ההזמנה נחשב כחוזה ,שנכרת באמצעים אלקטרוניים ,למה ששירותים מסחריים )חוק  .5שנת  .2013לפי הקודקס
 .שנת  CVIII. 2001האזרחי( ,ושירותי חברת המידע ושאלות לפי חוק
של הפרלמנט האירופי (/EUשל רגולציה ממשלתית ,וזוכר על מדיניות והוראות ). )II. 26.( 2011/83הסיכום שבין המשתמש והחברה ,שייך לכללים מפורטים )45/2014
.והמועצה שמדובר על חוקי המשתמשים
.הסיכום נוצר בקבלת אישור אוטומטי
הספק שולח גם אי מילל שני ,חוץ מי האישור )דוא"ל קבל בנפרד( בתוך  48שעות ,שבו המשתמש מקבל את הצעה ,וכך נוצר הסיכום ,בזמן שהספק מקבל את ההצעה ,ולא
.מהזמן של מייל של אישור להזמנה ,שמגיע בתוך  48שעות
הגשת הסיכום 5.4.
.הסיכום שקיים דרך האתר ,אינו מהווה חוזה כתוב ,הספק לא בוטל ,לאחר מכן זמין
חשבונית 5.5.
.הספק יכול להנפיק חשבונית נייד ,את מה ששולח ביחד עם המוצר מוזמן
.האם המשתמש רוצה חשבונית מיוחדצ על המוצר ,ניתן להזמין אותם בנפרד
תשלום 5.6.
.המחירים לצרכן הם מחירי ברוטו ) כולל רק מע"מ( .הסך מורכב מהמחירים של המוצרים ומחיר של המשלוח
.מטרת סעיף זה רשימה של שיטות תשלום את מה שהחברה מספק ללקוחות דרך האתר
.הספק לא גובה עמלות נוספות עבור תשלום זה
אזכור קדימה 5.6.1.
.אין דמי טיפול של תשלום
:אם תבחר בהעברה בנקאית ,ניתן להעביר את סכום ההזמנה לבנק הזה
)חשבון פורינט )רק בהעברה בהונגריה
בנק ראיפיסן
.קלטוניס הפי הום ק.פ.ט
12010367-01452714-00100009
)חשבון האירו )רק בהעברה מסלובקיה
 OTPבנק
.קלטוניס הפי הום ק.פ.ט
SK50 5200 0000 0000 1668 1410
.הלקוחות שמתגררים באיזור המסוים יכולים לשלם רק במטבע הרשמי של המקום ,ולשלם שווה המטבע השלילי
).בגלל הנזקים הפוטנציאלים שנוצרו מההעברות כספים שווה )לדוגמה לא מקבלים העברת פורינט ,לחשבון האירו
.בשורת ההודעה תכתבו בבקשה את השם ,ואת המספר ההזמנה ,כדי לזהות
.במקרה של המידע לא מוצג ,ואי אפשר לזהות את ההסמנה לפי השם ,אנחנו לא אחראים למסירה מאוחרת
מזומנים על משלוח 5.6.2.
.הונגריה ק.פ.ט , .בזמן שנתנו לו את המוצר שהזמין  DPDהמוזמן משלם במזומן לעובדי שירות שליחים של
.העלות של מזומנים על משלוח 300 :פורינט
הזדמנויות השתלטות ,תחבורה 5.7.
.בסעיף זה נדבר על אפשרויות משלוח והשתלטות ,את מה שהאתר מספק ומתאר בפירוט
שירות שליחים 5.7.1.
.הונגריה ק.פ ט , DPDהמסירה נעשית על ידי שליח
).המשלוח עובד בימי עבודה בין השעות  .8-17:00במקרה של המזמין לא נמצא בבית בזמן של המשלוח ,יש אפשרות לתת כתובת אחרת )לדוגמה כתובת של מקום עבודה

.ביום של המשלוח שירות השליחים שולך אי-מייל על המצב האקטואלי של החבילה
.יש אפשרות גם ליצור קשר עם השירות השליחים להסכים במועד המסירה
.הונגריה ניתן אפשרות לשנות את התאריך ,עם המספר הטלפון שרשום בו  DPDבאי מייל של
.במצב שהשליח לא מוצא אף אחד בכתובת הרשום ,הוא נותן את המספר הטלפון שלו ויש אפשרות לחפש תאריך אחרת למשלוח ה2
.בזמן קבלת המוצר ,המשתמש חייב לבדוק ,אם המוצר לא פגום
במצב שהמשתמש מוצא פציעה על החבילה או המוצר ,ניתן לבקש להוספת פרוטוקול ,כי לאחר קבלת המוצר ולחתום את המסמכים ,הקבלה נוצרה ,מבחנת הכמות ואיכחת.
.זה עומר ,שאחרי קבלת המוצר למשתמש יש זכות נסיגה ,אבל לאחר עזיבתו של השליח הספק לא מקבל תלונות כמותיות או איכותיות
.במקרה של האריזה או המוצר פגומ/ה בזמן הקבלה ,הפציעה נוצרה לפני הקבלה ואת הטייק-גב או החלפה ,הספק מבטיח בחינם
!לאחר קבלת המוצר הספק לא אחראי על פציעות

עלות המשלוח :ברוטו  890פורינט
.זמן אספקה 2 :ימי עבודה
הספק -בחוסר הסכם נפרד -לאחר כריתת החוזה ,ללא דיחוי ,אבל לא יאוחר מ  30-ימים חייב לשלוח את המוצר למשתמש .במקרה של איחור הספק המשתמש זכאי לזמן
.נוסף
.האם הספק לא מצליח לממש את ההתחייבות בתוך הזמן הנוסף ,המשתמש זכאי לבטל על החוזה
בלי זמן נוסף המשתמש זכאי לבטל על החוזה אם הספק סירב לבצע את החוזה ,או לפי ההסכם של השותפים או מהפונקציה המזוהה של השירות ,בזמן שצוין-ולא בזמן אחר-
.היה צריך לבצא

זכות הנסיגה 6.
מה שרשום בסעיף הזה ,יכול להתייחס לבן אדם טבעי שלא מתעסק בעבודה עצמית או עסקי מקצועי ,רק מי שקונה מוצר)ים( ,מזמין ,מקבל ,משתמש ,והמקבל של תקשורת
).מסחרית שקשור למוצר) .בהמשך משתמש
.המשתמש או בן אדם שנבחר ,ששונה מהשליח ,בן אדם שלישי יכול לבטל את החוזה שקשור למוצר/ים ,בתוך  14ימים
.המשתמש יכול לבקש את זיכות הנסיגה גם בן הימים שהחוזה קיים ובקבלת המוצרים
אם המשתמש רוצה לבקש את זיכות הנסיגה ,אז חייב להעביר) דרך הדואר ,טלפקס ,או דרך אלקטרוני( לספק את אמירה הברורה שלו שמדובר על זיכות הנסיגה בשימוש של
.זמינות שרשום בתנאים והגבלות האקטואלי
.למטרה זו ,המשתמש יכול להשתמש בדוגמה של זכות הנסיגה שרשום באישור דרך דואר האלקטרוני
.המשתמש ממש את הזכות של הנסיגה בזמן ,כאשר הוא שולח את טופס הנסיגה שלו לספק ,לפני המועד האחרון
.הנמקה מובלת על ידי הצרכן ,שמימש את זכיותיו על פי ההוראה המפורטת בסעיף 5
.בשני המקרים הספק שולח אישור דואר אלקטרוני על הגעה של טופס הנסיגה
.במקרה של ביטול בכתב ,הטופס ייחשב בתוקף ,האם הצרכן שולח את הטופס שלו בתוך  14ימי קלנדריים לספק
.במקרה של על ידי התראה בדואר יש לשים לב לתאריך של המשלוח ,בזמן של ההודעה ,דרך מייל או טלפקס הספק בודק את הזמן של השליחה ,לספירת המועד האחרון
.הצרכן שולח את מכתבו כ"משלוח מומלץ" ,כדי לנצח אמינות ולהתברר את התאריך שח המשלוח
.בזמן של נסיגת הצרכן הוא חייב לשלוח את המוצר בחזרה ,ללא שיהוי שאינו מוצדק ,אבל לא יאוחר ,מ 14ימים לכתובת שרשום בסעיף הראשון
.מועד האחרון נחשב נפצה ,אם הצרכן שולח בדואר /או נותן לשליח שהוא הזמין את המוצר ,בתוך  14ימים
חוץ מעלות של ההחזרה הלקוח לא חייב לשלם  COD(.הלקוח חייב לשלם את העלויות של החזרת המוצר .הספק לא מוכן לקבל חבילות עם מזומנים על משלוח )חבילת
.עלויות אחרות בזמן הנסיגה
במקרה והמשתמש מבטל את החוזה ,מיד ,אבל לא יאוחר מ 14ימים )מהרגע של קבלת הטופס הנסיגה( הספק מחזיר את כל עלות שהמשתמש שילם ,כולל גם את עלות של
.דמי ההובלה )ששילם על המשלוח( ,חוץ מעלויות נוספות שהמשתמש בחר ,ושונה מהמצב התחבורה הזולה של הספק
.ניתן לספק למנוע את ההחזר כספי ,עד שלא קיבל את המוצר ,או המשתמש לא יכול להוכיח שהוא החזיר את המוצר :הספק לוקח בחשבון את המועד המוקדם יותר
.בזמן ההחזרה הספק משתמש באותו שיטת התשלום ,חוץ מהמצב שהמשתמש מסכים בשיטה שונה .בגלל החזרה זו אין תשלום של עלויות נוספות לצרכן
.הצרכן אחראי על פחת במצב שהשימוש של המוצר לא היה לפי טבע ,וחרג את העקרונות של נסכים ופעילות
מקרים שהצרכן לא יכול לבקש זכות הנסיגה 6.2.
במקרה של החוזה עבור לספק שירותים אחרי תאימות של כל השירות ,כאשר הספק התחיל את התאימות בהסכם של הצרכן ,והצרכן יודע ,שאחרי תאימות השירותים הוא
.מאבד את הזכות של סיום
.מוצר או שירות ,שהמכיר שלו לא יכול להיות נשלט מהשירותים בשוק ההון ,תלוי מתנודות הפוטנציאל ,בתוך  14ימים של מועד אחרון של נסיגה
.מוצר שארוז וחתום ביחס מטעמי היגיינה או הגנה רפואית לא ניתן להחזיר לאחר ההחלטה וההעברה

אחראיות 7.
אחראיות המוצר 7.1.
.המשתמש יכול לאכוף תביעות אחראיות לפי הקודקס האזרחי שנת  .2013חוק  , .5במקרה של הספק הושלם באופן שגוי

במקרה של חוזה צרכני הצרכן שנחשב משתמש ,יכול לאכוף תביעות אחראיות מהזמן של הקבלה עד הזמן של מרשם בתוך שנתיים ,על פגמים במוצר שכבר היו בקבלת
.המוצר
.אחרי שנתיים המשתמש לא יכול לאכוף תביעות אחראיות
.במקרה של חוזה שלא סיכם עם הצרכן המשתמש יכול לאכוף תביעות אחראיות בתוך שנה
.ניתן למשתמש לבקש החלפה ,חוץ מ אם אי אפשר לענות על הביקוש של הלקוח ,או היו עלויות נוספות מידתיות
.אם המשתמש לא ביקש את ההחלפה ,או לא הייתה לו אפשרות לבקש החלפה ,אז יכול לבקש את הנחה
.ניתן למשתמש לעבור לאחראיות משפטית אחרת ,אבל המשתמש משלם את העלויות ,חוץ מ אם זה היה מוצדק או שהחברה נתנה סיבה
.המשתמש חייב אלתר ,אבל לא יאוחר ,מחודשיים מיום הגילוי להודיע על התקלה
.ניתן למשתמש לאמת את הצורך שלו רק נגד החברה
מהיום של המשלוח )משלוח וקבלת המוצר( עד שישה חודשים ניתן להוכיח  ,שהתקלה הייתה קיימת מהזמן של התאימות ,למעט ,שלא ניתן ליישב את החזקה מבחנת הטבע
של המוצר .הספק פטור מהאחראיות רק במקרה של הוא יכול להטות את החזקה ,כלומר
יכול לשכנע ,שתקלת המוצר נצר אחרי מסירת המוצר .בגלל זה הספק לא חייב להסכים בהתנגדות ,במקרה של הוא יכול להוכיח ,שתקלת המוצר נצר בגלל השימוש הלא נכון.
.אחרי שישה חודשים של התאימות נטל ההוכחה משתנה ,כלומר בזמן של העימות המשתמש חייב להוכיח שהייתה תקלה כבר מהזמן של התאימות
שפוי המוצר 7.2.
.שפוי המוצר עשוי להתעורר רק במקרה של תקלת המוצר .במקרה זה הצרכן שהמשתמש-לפי בחירתו -יכול לבקש חוק שכתוב ב .7.1או שפוי המוצר
.ניתן לבקש החלפה או תיקון של מוצר פגום ,בתור אחראיות המוצר
.המוצר נחשב פגום במצב שלא עונה על הדרישות מבחנת השיווק או אין לא תכונות שכתוב בתיאור של היצרן
.ניתן למשתמש לבקש את שפוי המוצר בתוך שנתיים ,מהזמן של השיווק
.לאחר מועד זה לא זכאי לבקש
.ניתן למשתמש לבקש את תביעות בגין חבות המוצר רק דרך היצרן או מפיץ של המטלטלין
.במקרה של בקשת אחראיו המוצר המשתמש חייב להוכיח את התקלה של המוצר
:ליצרן )מפיץ( אין אחראיות למוצר במצב ,אם
.הוא לא ייצר/זרם את המוצר בפעילות עסקית*
התקלה לא היתה מזוהה לפי מדע וטכנולוגיה ,או*
.התקלה יצרה בגלל דרישות הרגולטוריות חובות או משפטנות *
.יש להוכיח ליצרן/מפיץ רק סיבה אחת כדי להתפטר מהאחראיות
.לא ניתן לאכוף תביעה למרכיב ומוצר באותו זמן ,בזמן של התקלה
.אבל במקרה של תביעת מרכיב מוצלחת ניתן למשתמש לאכוף את התביעה ליצרן ,למוצר המוחלף
אחראיות 7.3.
לגבי אחראיות חובה שמודאגת למוצרי בני-קיימא מבחנת רגולציה ממשלתית
)2003/151. (IX. 22.
ועל חוק של הקודקס האזרחי שנת  .2013חוק  .5כולל הוראות .היקף התקנה )המהותי( קשור רק למוצרים חדשים ,שנמצאים בנספח של הצו ושנמכר במסגרת החוזה,
.בשטחה של הונגריה
לפי נספח של רגולציה ממשלתית שמדובר על מוצרים בני-קיימא ,האחראיות האופציונלית היא שנה אחת ומועד ההתחלה שלו זה יום ,שהמוצר ניתן למשתמש או אם הספק או
.הנאמן שלו עושה את ההתקנה ,אז מהיום של ההתקנה
.יש לפטור למפעל מהחובות אחראיות רק במקרה של הוא יכול להוכיח שהשגיאה נצרה אחרי התאימות
עקב אותה שגיאה המשתמש לא יכול לאכוף את שפוי האביזרים ואחראיות ,וגם לא יכול לאכוף את שפוי המוצר ואחראיות באותו זמן ,אבל בחוקים שקשורים לאחראיות )חוץ
.מה ההרשאות שרשומות בסעיף  .7.1ו )7.2ניתן למשתמש ליהנות בהם
דרישות אימות מבחנת שפוי ואחראיות 7.4.
.ניתן לשלם ללקוח את עלות המשלוח של מוצר פגום
:יש לאכוף את תביעות האחראיות של המשתמש דרך הזמינות הבאה
שם :קלטוניס הפי הום בע"מ
/B.כתובת 2161 :צ'ומאד ,רחוב הלום ,מספר 9
מספר טלפון36309162021+ :
: info@doodoo.huכתובת מייל

אפשרויות לאכיפה 8.
מקום ,זמן ודרך של ניהול תלונות 8.1.
:ניתן למשתמש להגיש את ההתנגדויות שלו על פעילויות השירות דרך הזמינות האלה

שם :קלטוניס הפי הום בע"מ
/Bכתובת 2161 :צ'ומאד ,רחוב הלום ,מספר 9
מספר טלפון36309162021+ :
: info@doodoo.huכתובת מייל
.במקרה של לספק יש אפשרות לטפל בתלונה מילולית ,יש לטפל מיד
במצב שאין אפשרות לטפל מיד בתלונה המילולית ,אז לפי אופי התלונה ,או אם המשתמש לא מסכים בטיפול התלונה ,אז הספק לוקח פרוטוקול ,את מה ששומר ל 5שנים,
.ביחד עם תגובות מהותיות
.הספק חייב לתת את העותק של הפרוטוקול למשתמש ,או אם זה אי-אפשרי ,אז חייב לפעול לפי חוקים שקשורים לתלונות כתובות
הספק שולח את העותק של הפרוטוקול באותו זמן של התשובה המשמעותית במקרה של תלונה מילולית שפורסם דרך טלפונית או באמצעות שירות תקשורת אלקטרונית
.אחרת
במקרים אחרים הספק חייב לפעול לפי תקנות שקשורות לתלונה בכתב.לתלונות טלפוניות )או תלונות שמאובטחות על התקן תקשורת אחרת( הספק נותן מזהה יחודית ,שתוכל
.לעזור באחזור הצלונה בעתיד
.הספק נותן עונה משמעותית בתוך  30יום לכל התלונות שנכנסות
.במקרה של דחיית התלונה הספק חייב לתת מידע למשתמש על הגורם של הדייח
אפשרויות אחרות לאכיפה 8.2.
:במקרה של הדיות לא מסתדרת בין הספק והמשתמש ,ניתן אםשרות באכיפות הבאות
תלונות לרשות הגנת הצרכן*
משרדי הממשלה בפשט קאונטי אבור פקוח הגנת הצרכן
.כתובת 1135 :בודפשט ,רחוב להל 43-47
כתובת למשלוח דואר 1365 :בודפשט ,ת"דואר270 :
מספר טלפון329-7017 1 36+ :
, +36 1 236-3900
:אי-מייל
fogyved.pestmegye@pmkh.hu
ייזום של הליך משפטי*

אחר 9.
תנאים והגבלות ,שינוי מחירים 9.1.
.ניתן לספק לשנות את כל מחירי המוצרים נסחרים באתר ,בלי שפעת רטרוספקטיבי .השינוי נכנס לתוקף אחרי הגילוי באתר ,ותקפ רק לעסקאויות שקיימות מהזמן של הגילוי
במקרה של מחיר שגוי יתווסף לאתר למרות כל בזהירות הראויה ,בשים לב למחיר בעליל שגוי ,לדוגמה שונה מהמחיר המוסכם ,או מחושב ,או מחיר שמופיע בגלל שגיאת
.מערכת ,אז הספק לא חייב להעביר את המוצר במחיר שגאוי ,הוא יכול להציע את העברה במחיר הנכון ,ועם מידע זה ניתן ללקוח לבטל את הרכישה
מגבלות טכניות 9.2.
.רכישת דרך האתר מניחה מבחנת המשתמש את המידע וההתקבלות של אילוצי האינטרנט ,ספציפי לישגים הטכנולוגיים ולטעויות
.הספק לא אחראי במקרה של יש תקלה ברשת האינטרנט שיכול למנוע את הפעולה וגם את הרכישה
מדיניות הפרטיות 9.3.
:מדיניות הפרטיות האקטואליות זמינות ברציפות בקישור הבא
/http:// www.doodoo.hu
.זמן כניסת התוקף של תנאים והגבלות האלה13 .02 .2016 :

